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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 39339088-480.01-E.6839574 08.05.2020
Konu : Merkezi Sınav Yerleştirme İşlemleri

................  VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlköğretim 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim 
Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu 
sınava, öğrencilerin belirlenen sınav binasındaki salon ve sırada girmesi esastır. Ancak sınava 
girecek olan öğrencilerden; nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından 
gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi nedenlerle kayıtlı olduğu okullarda sınava 
giremeyeceklerin durumları, sınava girmek istedikleri Bölge Sınav Yürütme Komisyonu 
tarafından değerlendirilerek il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında  gerekli 
tedbirler alınarak sınava katılmaları sağlanacaktır. Bu sınav için Yedek Salon Aday İşlemleri 
Modülü açılmayacaktır.

Süresi içinde sınav tedbir hizmeti RAM Modülüne işlenmeyen öğrencilerden Hiç 
görmeyen ya da 18 punto sınav evrakı ile  sınava alınması gereken ve evde, hastanede veya 
cezaevlerinde sınava girmesi gereken öğrencilerin bilgileri 10.06.2020 tarihine kadar 
kurumumuza ulaştırılması hâlinde gerekli sınav evrakı hazırlanarak ilinize gönderilecektir. 
Benzer şekilde farklı yabancı dil (Fransızca, İtalyanca, Almanca) ya da farklı din mensubu 
öğrencilerden başka bir sınav merkezinde yedek salonda sınava girmesi gereken öğrencilerin 
durumlarının da belirtilen tarihe kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki durumlar dışında Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenci vb. olup sınav tedbir 
hizmeti alması gereken öğrencilerden bilgileri zamanında RAM Modülüne işlenmeyen veya 
sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken öğrencilerin 
durumlarına uygun hizmeti alabilmeleri için gerekli işlemler, Kılavuzun ilgili hükümlerine 
göre Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca yapılacaktır. Kılavuza göre öğrencinin tek kişilik 
salonda sınava alınması gerekiyorsa, öğrenci yerleştirildiği okulun yedek salonunda yedek 
sınav evrakıyla sınava alınacaktır. Ayrıca öğrencinin sınava girdiği salonun salon yoklama 
listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacaktır. 

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, sınav merkezlerindeki belirlenen bir binaya 
rastgele yerleştirilmiştir. Sınav binalarında okulun kendi öğrencileri dışında bahsedilen 
öğrencilerinden de yerleşenler olabilir. Bu konu hakkında Bina Sınav Komisyonlarına gerekli 
bilgilendirme yapılarak ilgili öğrencilerin yerleştirildikleri binalarda sınava alınmaları 
sağlanacaktır.

Merkezi Sınav'da öğrenciler kendi okullarında sınava girecekleri için yerleştirme 
işlemlerinde binaların kullanım durumları ve salon sayıları dikkate alınmamıştır. Sınav 
binaları ve salon sayıları ile ilgili yaşanabilecek sorunlarda sınav güvenliği de dikkate 
alınarak Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun kararına göre hareket edilecektir.

Merkezi Sınav'da her bina için 8 (sekiz) adet yedek sınav evrakı diğer sınav evrakı ile 
birlikte gönderilecektir. Bu evraklar, gerektiğinde yedek salonda sınava girecek öğrenciler 
için ve baskı hatası durumunda kullanılacaktır.
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Yedek  salonda  sınava   girecek   öğrencilerin  cevap  kâğıtlarına öğrenci  bilgilerini 
yazmaları  ve   T.C.  kimlik  numaralarını   ilgili   bölüme  kodlamaları   gerekmekte olup 
kodlamaların  doğru  yapıldığı  salon  görevlilerince  kontrol  edilmelidir. Cevap kâğıdındaki 
kimlik  bilgileri  eksik   veya   hatalı  olan  öğrencilerin  cevap  kâğıdı  değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Ayrıca bu öğrencilerin  geçerli  kimlik  belgesinin  fotokopisi  salon  yoklama 
listesine eklenecektir.

Yukarıda açıklaması yapılan konularla ilgili önceden gönderilen resmi yazılar 
hakkında bu yazıya ve kılavuz hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Yukarıda belirtilen 
hususlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonları yetkilendirildiğinden ayrıca Genel 
Müdürlüğümüze resmi yazı gönderilmeyecektir.

Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, Sınav Kılavuzu ve diğer mevzuatta açıklaması olan 
konularla ilgi Genel Müdürlüğümüze bir çok yazı gelmektedir. Bu durum gereksiz iş yüküne 
ve yazışmalara sebep olmaktadır. Mevzuatta açıkça cevabı olan hususlarla ilgili İl/İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri gerekli incelemeleri dikkatli bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

             Dr. Sadri ŞENSOY
                          Bakan a.

                          Genel Müdür 
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